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Plate-II-Print HD
DOSKONAŁA KONTROLA JAKOŚCI NA OBU ETAPACH DRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO
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1 Blackworth Court
Blackworth Industrial Estate
Highworth, Wiltshire, SN6 7NS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1793-766-355
Fax: +44 (0) 1793-766-356
info@troika-systems.com
www.troika-systems.com

Państwa autoryzowany dealer Flexo Plate-II-Print: 

DANE TECHNICZNE Plate-II-Print HD

CHARAKTERYSTYKI 

qElektronika 

Kamera RGB 5 MPix
o rozdzielczości 2952 x 1944 pixeli

a

Sterowanie USB za pomocą PC a

Zasilanie przez USB – baterie niepotrzebne a

qWymiary 
Moduł Plate-II-Print HD: 12 x 5.5 x 5.5 cm (SxGxW) a

Plate-II-Print HD w zestawie: 7 x 18 x 21 cm (SxGxW) a

qMasa
Plate-II-Print HD: 150 g  a

Plate-II-Print HD w zestawie: 750 g a

qWarunki środowiskowe: 
Temperatura: 16o – 32oC  (60o – 90oF) a

Wilgotność: 40% - 60%, niekondensująca a

qMinimalne wymagania dla PC
Pentium IV, 2.4 GHz, 1 GB RAM, 1024 x 768, karta 
graficzna 64 MB, USB 2.0, 2+ GB pojemności HDD a

qSystem operacyjny 
Windows XP / 2000 / Win 7 / Win 8 a

qGwarancja 
12 miesięcy zwrot. Upgrade oprogramowania 
bezpłatnie przez 12 miesięcy. a
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Luty 2017 – Specyfikacja i szczegóły podlegają zmianom bez wcześniejszej 
informacji. „Troika” jest znakiem handlowym Troika Systems Limited.

SPECYFIKACJA PRODUKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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CHARAKTERYSTYKI 

qNośniki 
Płyty i rękawy do druku fleksograficznego a

a

qOcena punktu 
Punkty półtonów: 24 lpi -240 lpi | 10-100 lpcm a
Numeryczny wyświetlacz % | Dynamiczny wyświetlacz graficzny a
Obliczanie odchyłki punktu rastrowego / liniatury a
Odczytywanie pozytywów / negatywów a
Precyzja 1% ponad pełny zakres odczytów a
Pomiary geometryczne a

qPorównanie wartości 
Numeryczne i graficzne porównanie pomiędzy 
odczytami płyty i wydruku a

q Interfejs 
Szybkie złącze USB 2.0 a

qZakres optyczny 
Regulowane w zakresie od mini zoom 7.5 x 5.6 
mm do max zoom 50 x 400 µm a

q Łączność i przechowywanie 
Formaty plików .jpg, .bmp lub .p2p a
Bezpośredni interfejs do aplikacji (RIPy, arkusze kalkulacyjne, itp.) a

qŹródło światła 
Białe światło LED a

qOpcje 
LED-Backlighter dla optymalnego odczytu transmisyjnego a

Widok ogólny  (45mm x 40mm) 

ANALIZA MULTI-VIEW 
Mały zoom  (7.5mm x 5.5mm) Duży zoom (0.85mm x 0.60mm) 

Wydruk

Print Systems Sp. z o.o. Sp. k
62-001 Chludowo, ul. Czereśniowa 7
NIP: 514-02-13-951, KRS 000032037
Biuro handlowe: 62-002 Suchy Las, ul. Klonowa 2
tel./fax: +48 61 847 10 23, www.printsystems.pl



y. Save valuable production time by getting to the bottom of print problems 
es and printed copy. End the fingerpointing between prepress, platemaking 

Z Flexo Plate-II-Print HD pomiar punktu nigdy nie był tak łatwy i szybki. Oszczędź na wartościowym czasie produkcji sięgając do sedna 
problemów z drukiem za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Zobacz i zmierz rozmiar punktu na płytach drukowych i odbitkach. 
Skończ z wytykaniem palcami błędów pomiędzy działem prepressu, produkcją płyt oraz działem druku. Nigdy tak duża moc nie była 
upakowana w tak przenośnym i łatwym w stosowaniu przyrządzie do rozwiązywania problemów z drukiem fleksograficznym.h a portable and easy-to-use solution for solving flexo print problems.

CECHY FLEXO PLATE-II-PRINT HD
u Lekka waga: kompaktowy i wytrzymały.

u Łatwe pozycjonowanie i użytkowanie.

u Przenośny.

u Intuicyjna funkcjonalność.

u Zasilany przez USB2.

u Długi przewód USB2 ułatwiający pozycjonowanie.

u Wielokrotny focus: zoom optyczny i cyfrowy.

u Łatwa kalibracja.

APLIKACJA DO ODCZYTU PŁYT

APLIKACJE MOŻNA ZAKUPIĆ ODDZIELNIE LUB W ZESTAWIE

 20 20  20 20  20 20  10 10  10 10  10 10 50  50 50  50 50  50 100  100 100  100 100  100

Wychwytuj przy pomocy inspekcji 
wizualnej problemy z płytą zanim 
trafi ona na maszynę.

u Analogowe i cyfrowe pomiary płyty.

u Ustawienia dla precyzyjnych pomiarów płyt 
cyfrowych.

u Płyty cyfrowe (czołem do góry) i płyty 
analogowe (czołem w dół).

u Mierzy grube i cienkie płyty.

u W celu zapewnienia optymalnych pomiarów 
indywidualne ustawienie dla typu płyty.

u Sprawdzony na ponad 40 rodzajach 
materiałów do produkcji płyt fleksograficznych. 

(widoczna liniatura 
i pokrycie punktu)

Automatyczne wykrycie kształtu punktu

Prezentacja graficzna krzywej płyty -   pierwszy krok do 
obowiązujących sygnatur maszyny. Zapewniających, że 
krzywa punktu jest dobra od światła, poprzez półtony do 
cienie, dla wszystkich podłoży

Prezentacja graficzna krzywej płyty 
- do inspekcji sygnatur konieczna jest dobra jakość punktu. 
Kiedy jakość zostanie potwierdzona, poziom ważności 
sygnatury wzrasta dla wszystkich barw na podłożach. 

With Flexo Plate-2-Print HD, dot measurement has never been so f
with a click of a button. Visually see and measure do
and the printing department. Never has there been so much power pac

ZALETY FLEXO PLATE-II-PRINT HD 
u Doskonałe narzędzie do tworzenia fingerprintu.

u Generuje pełną krzywą przyrostu punktu.

u Porównuje rozmiary punktów na maskach, płycie i odbitce –
wszystko na jednym wykresie.

u Działa także na płytach na podłożu metalowym (typografia).

u Precyzja do 0.3%.

u Pomiar punktów półtonowych: 24 – 240 lpi | 10 – 100 lpcm.

u Obliczanie odchyłki i liniatury punktu rastrowego.

u Zapisuje obraz w celu archiwizacji lub wysłania e-mailem do 
dalszej analizy. 

APLIKACJA DO ODCZYTU WYDRUKU 
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Widok po lewej stronie  pokazuje większy 
obszar wydruku. Pomaga to wybrać 
pożądany mniejszy obszar wskazywany 
przez 4 znaczniki. 

Analiza Multi-View 
(patrz także na odwrocie)

• Widok ogólny sfotografowany
z odległości ok. 10 cm do
analizy odbitki.

• Analiza przy małym
zoomie.

• Duży zoom do analizy jakości
punktów.

Trzy poziomy zoomu gwarantują 
wychwycenie  do analizy 
wszystkich problemów z 
wydrukiem i wysłanie informacji 
o nich do odpowiedniego
dostawcy, co umożliwia szybką
odpowiedź i dyskusję.

Widok po prawej stronie  pokazuje 
powiększony obszar ze środka widoku po 
lewej stronie, umożliwiając łatwiejsze 
określenie kształtu punktu.  

Doskonałe odczyty transmisyjne wykorzystujące LED Backlighter
Specjalnie opracowany system podświetlania Backlighter korzysta z technologii LED 
oraz przenikliwego światła skolimowanego, w celu uzyskania zoptymalizowanego 
kontrastu podczas analizy powierzchni punktów na płytach flexo. Wykorzystywany 
jest w analizie dwuwymiarowej w systemach pomiarowych w Plate-2-Print HD lub 
AniCAM z Flexoplate QC.

Z Flexo Plate-II-Print HD pomiar punktu nigdy nie był tak łatwy i szybki. Oszczędź na wartościowym czasie produkcji sięgając do sedna 
problemów z drukiem za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Zobacz i zmierz rozmiar punktu na płytach drukowych i odbitkach. 
Skończ z wytykaniem palcami błędów pomiędzy działem prepressu, produkcją płyt oraz działem druku. Nigdy tak duża moc nie była 
upakowana w tak przenośnym i łatwym w stosowaniu przyrządzie do rozwiązywania problemów z drukiem fleksograficznym.

APLIKACJE MOŻNA ZAKUPIĆ ODDZIELNIE LUB W ZESTAWIE

Z Flexo Plate-II-Print HD pomiar punktu nigdy nie był tak łatwy i szybki. Oszczędź na wartościowym czasie produkcji sięgając do sedna problemów 
z drukiem za pomocą jednego kliknięcia. Zobacz i zmierz rozmiar punktu na płytach drukowych oraz odbitkach. Skończ z wytykaniem palcami błędów 
pomiędzy działem prepressu, produkcją płyt oraz działem druku. Nigdy tak wiele możliwości nie znajdowało się w jednym przenośnym i łatwym
w stosowaniu przyrządzie pomiarowym, które pozwala rozwiązać wiele problemów z jakością i efektywnością druku fleksograficznego


